Sverok Väst
Postadress: Djurgårdsgatan 40, 414 64 Göteborg
Org.nr: 864501-9376
Konstituerande styrelsemöte 2014-01-29, 19;00.
Närvarande: Simon Österlund, Irem Agaoglu, Arhan Agaoglu, Adam Loftbring, Samuel
Eriksson.
1. Mötet öppnas
Mötet förklaras öppet.
2. Mötets beslutsmässighet
Mötet är beslutsmässigt enligt stadgarna.
3. Val av mötesordförande
Samuel Eriksson väljs till mötesordförande.
4. Val av mötessekreterare
Simon Österlund väljs till mötessekreterare.
5. Val av justerare
Irem Agaoglu väljs till justerare.
6. Godkännande av dagordning
Dagordning godkänns.
7. Vad har hänt sedan senaste mötet
Irem Agaoglu har pratat med valberedarna.
Arhan Agaoglu har pratat med Wallenstam och har pratat med skolor angående projekt U.
Adam Loftbring har fört en dialog med Paul Tannenberg om ekonomin för Sverok Väst och
letat lokal till Sverok Västs årsmöte.
Simon Österlund har hjälpt Studiefrämjandet att få kontakt med en Sverokförening och
arbetat med kallelsen till årsmötet och annat förberedande.
Samuel Eriksson har suttit och arbetat med deltagardagar som ännu inte har kommit in och
mailat föreningar. Han har också mailat föreningar om hyror och gjort alla utbetalningar som
Sverok Väst har legat efter med.

_____ __
Mötesordförande

_____________
Ort/Datum

_______
Justerare

_
Ort/Datum

Sverok Väst
Postadress: Djurgårdsgatan 40, 414 64 Göteborg
Org.nr: 864501-9376
8. Årsmöte
a) Lokal?
Lokal är fixat. Stenhuset på Djurgårdsgatan 29, den 9:e mars, är bokad.
b) Tid?
Starttid 10:30.
c) Kallelse?
Kallelsen är skriven, men skall skickas ut.
d) Verksamhetsberättelse?
Kommer att skrivas av Samuel Eriksson.
e) Verksamhetsplan?
Kommer att skrivas av Arhan Agaoglu.
f) Budget
Kommer att skrivas av Adam Loftbring och Samuel Eriksson.
g) Mat?
Adam Loftbring kontaktar ett företag veckan innan och kommer att köpa in baguetter till
årsmötet.
9. Ekonomi
Hyrorna för föreningar i Spelets Hus är lösta, förutom till MilSim.
Samuel Eriksson kommer att skriva en motion om ekonomiassistens/kanslist.
Adam Loftbring kommer att åka upp till Linköping och med hjälp av Anna fixa bokslut, med
ekonomiskt stöd för resa.
Paul Tannenberg skall ta fram kvitton för dom 2100kr som spenderades för förberedelser
inför Spelveckan (vecka 44 2013).
10. Övriga frågor
a) Länk i kallelse?
Simon Österlund kommer att fixa en länk på hemsidan där vidare information som kallelsen
hänvisar till fungerar och är fixad innan årsmötet.
b) Inköp av toapapper på Spelets Hus - Bifall
11. Datum för nästa möte
Den 18:e februari, 18.30.
12. Mötet avslutas
_____ __
Mötesordförande

_____________
Ort/Datum

_______
Justerare

_
Ort/Datum

